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 چکيده

سهراب سپهری و ايليا ابوماضی دو تن از شاعران معاصر ايران و لبنان هستند. اين دو در فاصلۀ 
به  های مشترکی که بين آن دو عصری و نيز انديشه زيستند. به سبب هم زمانی تقريبی سی سال می

اند. اين پژوهش بـر   خورد، بر اساس مکتب تطبيقی آمريکا، موضوع اين پژوهش قرار گرفته چشم می
های سهراب سپهری و ايليـا ابوماضـی بررسـی و     را در سروده« اغتنام فرصت»آن است که تا مقولۀ 

د. در اين ان مقايسه نمايد و نشان دهد که هر يک چگونه و از چه زاويۀ ديدی به اين موضوع پرداخته
نوشتار، ضمن برشمردن تعريف و تبيين اغتنـام فرصـت و فلسـفۀ وجـودی آن، نتـايج و پيامـدهای       

ها در مواجهه با مقولـۀ اغتنـام    است. همچنين، تبيين شده که انسان گيری از آن نيز بررسی شده بهره
د کـه ديـدگاه   نمايند. سرانجام، بايـد متـذکر شـ    ، چگونه برخورد می«خوشباشی»فرصت و به تبع آن، 

هـايی نيـز دارد؛ از جملـه اينکـه رويکـرد       ها، افتراق سهراب سپهری و ايليا ابوماضی در عين شباهت
سهراب، عرفانی و درونی، نحوۀ بيانش فاقد جنبۀ امری و دستوری است. حال آنکـه ايليـا ابوماضـی    

 رويکردی اجتماعی دارد و نحوۀ بيانش خطابی و امری است.
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 مقدمه. 1
های اعتالی انسانيت در نزد شاعرانی که يک دستگاه منسجم فکـری   يکی از دغدغه

در زمـرۀ انديشـۀ   « شـمری  غنيمـت  دم»( است Carpe diemدارند، موضوع اغتنام فرصت )
عرانی هسـتند کـه هـر    گيرد. سهراب سپهری و ايليا ابوماضی از جمله شا بشری جای می

اند. هرچند اين دو شاعر بـر اسـاس ادبيـات     يک از زاويۀ ديد خود به اين موضوع پرادخته
مکتب فرانسه از تمـام جهـات از شـرايط يکسـانی      (Comparative Literatureتطبيقی )

برخوردار نيستند، ولی هميشه بين دو اثر مشابه رابطۀ تأثير و تـأثر وجـود نـدارد و گـاهی     
ها را بايد بر مبنای مطالعات غيرادبی جستجو کرد؛ مثالً ممکن است  کشف مشابهتحوزۀ 

شناختی، ضمير ناخودآگاه جمعی آدميـان باشـد    های روان ها مبتنی بر کاوش اين همانندی
گيری، نتيجه تـوارد باشـد و يـا حاصـل نيازهـا،       يا فار  از هر گونه ارتباط، اقتباس و الهام

(. لزوماً تأثير و تأثر 79: 1319ها باشد )ر.ک؛ حجازی،  رک انسانها و آرزوهای مشت آرمان
اين نيست که دو شاعر در يک زمان و يک مکان واحد زيسته باشند. يونـگ عقيـده دارد   

های خود سـهيم   پردازی ناخودآگاه فرد از طريق ناخودآگاه جمعی در تصويرها و خيال»که 
گذرد تا کالً ميراث نـوع   ها برمی ها و فرهنگ شوند و اين ناخودآگاه جمعی از همۀ دوره می

ـ تحليلـی   (. روش اين پژوهش، توصـيفی 143: 1399)مکاريک، « گيرد انسان را در بر می
های موجود پاس  دهد. فرضيۀ ما اين اسـت کـه    است و بر آن است تا به يکی از پرسش

زند که محملی  ج میدر نهاد انسان يا هنرمند، فار  از شرايط زمانی و مکانی تشابهاتی مو
 گيرند. برای تحليل و تطبيق قرار می

 . پيشينيۀ پژوهش2
و  از محمـد خاقـانی اصـفهانی   « بينـی در شـعر ايليـا ابوماضـی و شـهريار      خوش»ـ 1

رسـند کـه ايليـا از     محمدجعفر اصغری است که نويسندگان در اين مقاله بدين نتيجه مـی 
عی اغتنـام فرصـت از مواهـب زنـدگی     بينی به نـو  تر است و اين خوش بين شهريار خوش

 است.
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از سـعيد  « بررسی تطبيقی معمای هستی در انديشۀ عمر خيام و ايليا ابـو ماضـی  »ـ 2
رفت از ايـن   پور و حسين کيانی است که برآنند راهکارهای اين دو شاعر برای برون حسام

« طبيعت»بر و ايليا بيشتر « می و معشوق»خيام بر استفاده از  پرسش، اغتنام فرصت است.
 های آن تأکيد دارد. و زيبايی
اثـر مشـترک   « بررسی تطبيقی غم و شادی در شعر اخوان ثالث و ايليا ابو ماضـی »ـ 3

جواد دهقان و همکار اوست که در آن بر دو عنصر غم و شادی، داليل گرايش بـه آن دو  
 تنـام فرصـت  است. ايليا هم غم و هم شادی را در حکم اغ ها پرداخته شده و پيامدهای آن
 ها برخورد معقوالنه داشت. داند که بايد با آن زندگی می

از کبـری  « جلوۀ رمانتيسـم مثبـت در آثـار سـهراب سـپهری و ايليـا ابـو ماضـی        »ـ 4
ای عبوس کـه   فکر است که بر آن است مکتب رمانتيسم دو چهره دارد: الف( چهره روشن

کـه بـرای نويسـنده يـا شـاعر و      است. ب( چهرۀ گشاده   ناشی از بدبينی اديب به زندگی
نگـر   ای از ادبـای مثبـت   جامعه بشارت روزی بهتر را دارد. نوع دوم، ايليا به عنـوان نمونـه  

گوی سنجيدنی است. اما بين ايليـا و   بين پارسی معاصر عربی با سهراب، نماد شاعر خوش
سهراب در اين زمينـه اغتنـام فرصـت و رويکـرد هـر يـک بـه ايـن موضـوع پژوهشـی           

 است. است. همين نگاه، باعث پژوهش در اين زمينه گرديده نشده

 . شخصيت ادبی و فکری سهراب سپهری2
، تـورات شباهت به بعضی کتب مقدس نيست؛ از  طرز بيان سهراب بی»شود:  گفته می

، و اين لطافت و تأثير گفتار او از همين آشنايی وی با گاتاهاو  وداگرفته تا  قرآنو  انجيل
)شـفيعی  « اسـت  ها سرچشـمه گرفتـه   و احتماالً مداومت در خواندن آن زبان کتب مقدس

، سرشار از روانی و صـميميت اسـت.   هشت کتاب(. زبان سهراب در 942: 1319کدکنی، 
باشد که بسـيار آرام اسـت و بـه سـخن      اين رويکرد زبانی ناشی از ژرفای انديشۀ وی می

 ديگر، پرغليان نيست. در واقع:
بينی را دارد. سـه   وهر شعری، بيان خاص و جهانشعر سپهری سه اصل ج»

هستند و مرکز   اصلی که در شعرهای متشکل طراز اول در حکم سه رأس مثلث
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ثقل و خاستگاه شکل آن، و در حقيقت، دائرۀ محاط در اين مثلث است که سـه  
 (.32: 1311)حقوقی، « دارد ضلع جوهر، بيان و انديشه را بر گردۀ خود نگه می

شده را در خـود نهفتـه دارد.    شعر سهراب در کليت خويش هر سه ويژگی ياد بنابراين،
آيـد.   های وی به حساب می زبان، بيان و تخيل در شعر سهراب سه گوشه از مثلث سروده

 هايش سرشار از موسيقی کالم است. زبانش برآمده از لطافت و بی پيرايگی و سروده

 . شخصيت ادبی و فکری ايليا ابوماضی3
وی در بسـياری از اغـرا    »اسـت و   ضی در بسياری از موضوعات شـعر سـروده  ابوما

شعری، از جمله طبيعت، وصف لبنان، شعر حکمی، شـعر اجتمـاعی، شـعر قـومی وطنـی،      
نيـا و   )رخشنده« ها، شعر داستانی است ترين آن سياست و زن دست داشته که يکی از مهم

حاکی از ژرفای انديشـۀ  « طالسم»دۀ و قصي« محور فلسفه»(. اشعار 197: 1311روشنفکر، 
وی نسبت به جهان، انسان و هستی است. طبيعت يکـی از رويکردهـای مهـم ايلياسـت     

  ، نگرشی از سَرِ احساس و عاطفه است؛ به سخن ديگر، شاعر با«طبيعت»رويکرد وی به 
 کند. از اين همدلی و گفتگو با طبيعت به تبيـين نکـات ارزشـمند، از    همدلی می« طبيعت»

نيسـت،  « طبيعـت »جمله اغتنام فرصت و شناخت بهتر انسـان و اينکـه هـيچ نقصـان در     
 پردازد.درواقع، بايد گفت: می

ايليا ابوماضی شاعری است که طبيعت را دوست دارد و در شـعر خـود بـه    »
اسـت و بـه شـکل بـديعی آن را توصـيف       زيباترين شـکل بـا آن سـخن گفتـه    

ز تکلـف و تصـنع از خصوصـيات طبيعـت     است... سادگی، زيبايی و دوری ا کرده
کند که در دامن طبيعـت   ها را دعوت می ستايد و انسان است که شاعر آن را می

)ميرقـادری،  « و مناظر زيبای آن، از هر گونه دغدغه و تشويش خـاطر بيارامنـد  
1379 :332.) 

 . چيستی و ماهيت اغتنام فرصت4
 اند: دربارۀ اعتنام فرصت گفته

به معنی غنيمـت شـمردن ايـام جـوانی و لـذت       "Carpe Diem"اصطالح »
بينی خاصی است. در اشعاری که بر  جهان« غنيمتی دم» بردن از زمان حال است.
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ها  بنيادی و خوشی شود، شاعر از کوتاهی عمر و بی مايه سروده می محور اين بن
 (.223: 1312)داد، « کند گويد و گذشت عمر را يادآوری می سخن می

يعنی اينکه هـر انسـانی بـر اسـاس ظرفيـت وجـودی خـويش از        « ریشم غنيمت دم»
مندی بهينه از آنات زندگی بهره گيرد. دليل پـرداختن بـه ايـن     لحظات موجود برای بهره

موضوع در نزد سرايندگان، آن عاطفه و حس بشری و تعهدی است که آنـان نسـبت بـه    
شـمری   غنيمت دم»کنند.  تر جامعۀ بشری، احساس می عصر يا در سطح گسترده انسان هم

شـمری   غنيمـت  شـناختی دم  ـ خرسندی خاطر که خاستگاه روان1دو خاستگاه اصلی دارد: 
)رحمدل، « شمری است غنيمت شناختی دم ـ سازگاری اجتماعی که خاستگاه جامعه2است. 
های انسان و نوع نگاه او بـه هسـتی دارد،    (. خرسندی خاطر ريشه در آگاهی111: 1392

سازگاری اجتماعی بـه پايگـاه انسـان در جامعـه کـه آن را چگونـه تعريـف         در حالی که
است و با ديگـران چگونـه رابطـۀ ديـالکتيکی داشـته باشـد، بسـتگی دارد. يکـی از          کرده

دهـد. او را   دستاوردهای اغتنام فرصت اين است که انسان احساس پوچی به او دست نمی
سـازد. ديگـر    دۀ خويش رهنمون مـی ش يک انسان هدفمند برای رسيدن به اهداف تعريف

پـوچی   دوانـد.  دستاورد اغتنام فرصت، اين است که نگرانی در وجـود انسـان ريشـه نمـی    
های روحی در وجود انسان است؛ بـه سـخن ديگـر،     اساس پديد آمدن بسياری از بيماری

بيماری اجتماع ناشی از بيماری فرد است. ديگر دستاورد اين مهم، عدم شرمساری در نزد 
 جدان و بهرگيری از فرصت تکرارناشدنی حيات است.و

 . مختصری از ادبيات تطبيقی9
های دو انديشه در هـر   ها و تفاوت توان به وجود شباهت بر اساس ادبيات تطبيقی، می

زمان و مکان دسترسی يافت. تحليل دو اثـر متفـاوت در دو اقلـيم گونـاگون، عـالوه بـر       
گی دو اثر، موجبات پويايی و جهـانی شـدن ادبيـات،    آشنايی با دستگاه انديشگانی و فرهن

شـود. گـاهی دو    روز شدن اين آثـار مـی   تأثيرپذيری و تأثيرگذاری از يکديگر نيز باعث به
هـای   آموزه هنرمند در دو نقطۀ مختلف جهان بدون تأثيرپذيری و تأثيرگذاری از يکديگر،

فرانسه به وسيله فرانسوا ويلمن نمايند. ادب تطبيقی با مکتب  تقريباً يکسانی را مطرح می
نمـود. در مقابـل، ادب    آغاز شد و بيشتر بر اشتراک روابط تاريخی و فرهنگی پافشاری می
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تطبيقی آمريکا بر خود متن، فار  از اشـتراکات روابـط تـاريخی و فرهنگـی اصـرار دارد.      
خـاب  بررسی تطبيقی ما عمدتاً بر ادب تطبيقی مکتب آمريکايی منطبـق اسـت. دليـل انت   

تـر   عصری تاريخی تقريبی است. دليل مهـم  سهراب سپهری و ايليا ابوماضی، نخست هم
وجود يک نوع اشتراک انديشگانی است که گويی آن دو در يک بافـت مکـانی يکسـانی    

اند. دليل انتخاب سه قصيدۀ مورد نظر از ايليا اين است که عنصـر غالـب موضـوع     زيسته
 خورد. می اغتنام فرصت در اين قصايد به چشم

 . سهراب سپهری و نحوۀ نگاه او به مقولۀ اغتنام فرصت2
 رويکرد سهراب به اغتنام فرصت .1ـ2

رويکرد سهراب، رويکردی اخالقی يا اجتماعی صرف نيست. جوهر انديشـۀ شـاعرانۀ   
سپهری، عرفان است... عرفان سپهری عرفان تأمل و آرامش اسـت )ر.ک؛ فهـيم کـالم،    

و انديشگانی سهراب کـه بافـت درونـی     های عرفانی زمينه به پيش(. با توجه 137: 1399
هايش دارای رنگـی   بخشد، نگرش وی از سن  عرفانی است. انديشه اشعار وی را قوام می

ها پيوسـته و يگانـه    شود و خود را با آن عرفانی است. از اين رو، در مظاهر صنع غرق می
.. تا فرصـت سـبز حيـات را در دامـن آن     هاست. بيند و نيايش او نيز در دمسازی با آن می

 (.991ـ999: 1399درک کند )ر.ک؛ يوسفی، 
روح مـورد خطـاب قـرار     سهراب هيچ گاه جامعۀ بشری را بـه گونـۀ دسـتوری و بـی    

است. شايد وی پی برده است که گاهی شعرای پيش از وی از گونـۀ يادشـده بهـره     نداده
اسـت و شـايد    مرحلۀ خودکارشدگی رسـيده است. اين شيوۀ سخنوری به  اند و دريافته برده

خواهد مخاطب را از خود منفک بدانـد. بـه همـين سـبب، در پـی       تر اينکه نمی دليل مهم
های نـاب زنـدگی،    مندی از فرصت گشت. بر اين اساس، در بهره يافتن شيوۀ مبتکرانه می

تـا احسـاس   دهد  خود را با مخاطب، يعنی انسان ديروز، امروز و فردا مورد خطاب قرار می
 همدلی و همراهی را در مخاطب برانگيزاند:

 گذرد ها می لحظه»
 آيد باز آنچه بگذشت، نمی

 ای هست که هرگز ديگر قصه
 (.49: 1391)سپهری، « نتواند شد آغاز
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 بخش . طبيعت، الهام1ـ1ـ2
 لب دريا برويم»

 تور را در آب بيندازيم
 (.299)همان: « و بگيريم طراوت را از آب

بخش و الگوی آدمی برای القای  نگاه عرفانی خود، طبيعت را سازنده و قوامسهراب با 
نماد پاکی درون و بيرون و مظهر يک رنگی است. « آب»کند.  های خود معرفی می انديشه

کند تا بدين وسيله، وجودش را مشحون  شاعر انسان را به الگوی قرار دادن آن توصيه می
زندگی به يکـی از  « آنات»مندی از  د تا بتواند با بهرهاز طراوت و يکرنگی و سرزندگی نماي

موتـور محرکـۀ   « طـراوت »نتايج اغتنام فرصت، يعنی طراوت درون و بيرون دسـت يابـد.  
سـهراب اغتنـام فرصـت را در طـراوت      انسان برای تسريع بخشيدن به مقاصد وی است.

ر در هـای گرفتـا   کند. طـراوت مرهمـی اسـت در عصـر مـدرن بـرای انسـان        معرفی می
ها و مصنوعات فاقد نشاط درونی. سپهری در گفتمان با طبيعت، سعی در ارائـۀ   پيچيدگی

پـردازد.   تصويری از طبيعت دارد؛ يعنی به تجسم دريافت درونی خود از طبيعت ايستا مـی 
اين نوع توصيف در ادبيات ايران دامنۀ وسيعی ندارد و معدود شاعرانی چون موالنـا از آن  

 (.11: 1312.ک؛ شريفيان، اند )ر سود جسته
سپرد  پردازد، بلکه تمام وجودش را به طبيعت می وی به توصيف صرف از طبيعت نمی

 بيند تا به مدد آن پيامش را ابال  نمايد. در واقع: و آن را قالبی می
کند و اوصاف جسـم   شاعر ميان خود و شیء وحدت و يگانگی احساس می»

ين شـگرد در سـبک سـهراب سـپهری در     بيند... ا و جان خويش را در شیء می
کنـد   است. سپهری با اشياء چنان احساس يگانگی مـی  ترين حد تبلور يافته غليظ

)فتـوحی رودمعجنـی،   « کند تا از حالت سنگ چيزی بفهميم که ما را دعوت می
1391 :73) 
 های تو را زند از دور قدم گوش کن جاده صدا می»

 چشم تو زينت تاريکی نيست
 تکان، کفش به پا کن و بياها را ب پلک

 و بيا تا جايی که پرماه به انگشت تو هشدار دهد
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 و زمان روی کلوخی بنشيند با تو
 و مزامير شب اندام تو را مثل يک قطعه آواز به خود

 (.313ـ312: 1391)سپهری، « جذب کنند

پناه جستن به طبيعت در نزد سهراب، اغتنام فرصـتی اسـت کـه جنبـۀ درمـانی دارد:      
هايش دارای رنگی عرفانی است. از اين رو، در مظاهر صـنع   ی از آن لحاظ که انديشهيک»

آزرده از  بيند... ديگر آن که انسـانی دل  ها پيوسته و يگانه می شود و خود را با آن غرق می
است تـا فرصـت و    سطح سيمانی قرن و عصر معراج پوالد... ناگزير به طبيعت روی آورده

 (.991ـ999: 1399)يوسفی، « دلحظات حيات را درک کن

 ها . درک لحظه2ـ1ـ9
را غنيمـت بـدانيم؛   « حـال »های سهراب ايـن اسـت کـه     نکتۀ حائز اهميت در انديشه

است. دليل تأکيـد سـپهری ايـن     چراکه گذشتۀ از دست رفته و آينده هنوز به دست نيامده
 حال غافل هستند:اند و از  ها معموالً يا در گذشته يا در سودای آينده است که انسان

 تنی کردن در حوضچۀ اکنون است زندگی آب»
 (.247: 1391)سپهری، « روشنی را بچشيم
شمری اسـت. زمـانی روشـنی     غنيمت مصداق بارز دم« حوضچۀ اکنون»ترکيب زيبای 

چشيدنی است که انسان در حوضچۀ اکنون شناور باشـد. لُـبّ لبـاب سـپهری در ايـن دو      
اسا( که زندگی او سفر در جادۀ معرفت است، در لحظۀ حال عارف )شن»است.  مصرع نهفته
است. عارف وقت خود اسـت و   الوقت است و از ماضی و مستقبل بريده کند. ابن زندگی می

(. بـه  29: 1312)شميسا، « هاست دريابد مترقب است تا نفحات را که همان واردات لحظه
ـ   »نوعی سخن سهراب با حديث « امِ دَهْـرِکُمْ نَفَحـات  أَالَ فَتَعَر ضُـوا لَهَـا    إِن  لِـرَبِّکُمْ فِـی أَي 

 ( در ارتباط است.72: 1397)خاتمی، 

 . گذر زمان3ـ1ـ2
کـار   از ديدگاه علم معانی، سپهری سويۀ ظاهری اشعار را به گونۀ اخباری )خبری( بـه 

برد و شايد خواننده در برخورد نخست، سخنان وی را جمالتی از نوع خبـری محـ     می



 133 /1317 تابستان، 12، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

بينـيم کـه غـر  سـرايندۀ آن،      غور نماييم، می ها ساخت آن حال آنکه اگر در ژرفبداند، 
جنبۀ امری با مطامع تشحيذ، اغرا و... است. اين هنر سخنوری اوست که بـرای مخاطـب   

بخش و سودمند است، اما بـرای مخاطـب خـاص، جنبـۀ      عام، اليۀ ظاهری کالمش لذت
 است: ثانوی کالم که مقصد اصلی سخن است، مطمع نظر

 آيد تيرگی می»
 گيرد آرام دشت می

 قصۀ رنگی روز
 (.39: 1391)سپهری، « رود رو به تمام می

سهراب در ساحت ظاهری کالم از عناصر طبيعی مانند:  بيان سهراب، صميمانه است.
کردنـی   است تا به زبان تصويری بگويد که عمر هم غـروب  تيرگی، دشت، روز، بهره برده
شود، روز عمر نيز بـه   پس از پايان روز، شب بر او مستولی می است. همان طور که دشت

است. اما در اليۀ باطنی سخن، سپهری انسـان انديشـمند را بـه تأمّـل      غروب خود رسيده
بازگشت آن بهره  انگيزاند که هرچه انسان در چنته دارد، از لحظات ناب زندگی و بی برمی
 گيرد:
 بياييد از سايه روشن برويم»

 م بايستيم در برگ فروآييمبر لب شبن
 و اگر جاپايی ديديم مسافر کهن را از پی برويم...
 شب بوی ترانه ببوييم چهرۀ خود گم کنيم...

 (.194)همان: « عطش بنشانيم پس به چشمه برويم
ها همانند ابرهـای شـتابان در گـذر اسـت. انسـان نيـز بايـد         گويد فرصت سهراب می

پويايی را بر خـويش برگزينـد تـا زمـان نتوانـد او را       ايستايی را از خويش بزدايد و صفت
بفرسايد، بلکه اين انسان هنرمند است که در بزنگاه ادراک هنری خويش بتواند بر زمـان  

 فائق آيد و از زوال مصون ماند.
کند، بلکه به نحو ضمنی در کـالم   پافشاری نمی« آنات»مندی از  سهراب فقط به بهره
هـايش ايـن    کند. يکی از نکـات منـدرج در سـروده    نيز ذکر میها را  خويش آثار مثبت آن
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ها، جاودانگی انسان را در پی دارد. اين مـوهبتی اسـت کـه     مندی از فرصت است که بهره
هـای حيـات،    منـدی از فرصـت   هر انسان خردمندی در پی دست يافتن به آن است. بهره

نمايد:  نرمندانه متبلور میرا ه« خويشتن خويش»است که انسان با بروز آن « تولدی ديگر»
 (:179: 1397)خاتمی، « لَنْ يَلِجُ مَلَکُوتَ الس مَوَاتِ مَنْ لَمْ يُولَدْ مَرّتَينِ»

 آيد، متولد بشويم ها وقتی خورشيد درمی صبح»
 هيجان را پرواز دهيم

 روی ادراک فضا، زنگ، صدا، پنجره، گل نم بزنيم
 (.293: 1391ی، )سپهر« ريه را از ابديت پُر و خالی بکنيم

پافشاری شده، نشان از اهميـت ويـژۀ   « وقت»اين همه که در شعر سپهری بر موتيف 
 آن است:

ای است که زمـان و مکـان در بيـنش سـرزمين مثـالی يکـی        وقت لحظه»
شوند. وقت، يک حال است؛ يک حال کيفی و درونی. در چنين احوالی است  می

در وقت، حضور در چنـين فضـايی    توان به فضای فراسو راه برد و حضور که می
 (.291: 1311)حقوقی، « است

 بايد کتاب را بست»
 بايد بلند شد

 (.392: 1391)سپهری، « در امتداد وقت قدم زد

 . انسان4ـ1ـ2
شـود و حيـاتش    داند که آنچه برای انسان در زندگی ارزش محسوب مـی  سهراب می

يگـر در زنـدگی تکرارشـونده    هـايی اسـت کـه د    مندی از فرصت بدان بازبسته است، بهره
يابد که زمينۀ ورود آن  وزد و به محفلی راه می نيستند. اغتنام فرصت نسيمی است که می

مهيا باشد. اين آمادگی به خود انسـان و ميـزان درک و دريافـت او بسـتگی دارد، وگرنـه      
 پذير نيست: رسيدن به تعالی بدون اين مهم امکان

 ساعت گيج زمان در شب عمر»
 درپی زنگ د پیزن می
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 زهر اين فکر که اين دم گذر است
 (.47)همان: « شود نقش به ديوار رگ هستی من می

اسـت و نيـز بايـد ايـن      داند که در دنيا يک بار اجازه زندگی به او داده شـده  انسان می
پرسش را از خود مطرح کند که فلسفۀ وجودی خلقت او چيسـت و راه بـه چـه مقصـدی     

 دارد؟
 شنوم یمن شکفتن را م»

 (.147)همان: « گذرد و جويبار از آن سوی زمان می

 . ايليا ابوماضی و نحوۀ نگاه او به اغتنام فرصت7
 «فلسفةالحياة، المساء و ابتسم». نگاه اجمالی بر سه قصيده 1ـ7

در يک نگاه کلّی بايد گفت کـه  « فلسفة الحياة، المساء و ابتسم» با غور در سه قصيدۀ
جامعۀ بشری را به التذاذ از لحظات زندگی دعوت « فلسفة الحياة»يدۀ ايليا ابوماضی در قص

سـازد   دارد. وی خاطرنشـان مـی   کند و از سقوط انسان در ورطۀ آالم زندگی برحذر می می
آيـد.   که حيات زمانی زيباست که نگاهی زيبا بر انسان حاکم باشد. مرگ به سرا  ما مـی 

 اس داشت:های ناب زندگی را بايد پ بنابراين، لحظه
 أنــــت لــــ ر  اوالً و اخيــــراً»

 الخلـــود تحـــت الســـماء لحـــیّ
 

ــيالً   کنــت ملکــاً او کنــت عبــداً ذل
 «فلمـــاذا تـــــراود الـــــمستحيال

 (.399ق.: 1422)ابوماضی،          
بينـد   است. وی می را مخاطب سخنان خويش نموده« سلمی»، «المساء»ايليا در قصيدۀ 

ن روزگـار جـوانی و در پـيش بـودن دوران پيـری      که مخاطب او به موجب از دست رفـت 
پزشـک، او را بـه سـير در طبيعـت و      نمايد. شاعر متعهد به عنـوان يـک روان   تابی می بی
کند و اينکه بايـد از   باشی دعوت می خواند و او را به خوش گيری از مواهب آن فرامی بهره

 ی خود پاس  دهد:ترين نيازها های مغتنم حيات بهره گيرد تا به يکی از مهم فرصت
 لتکن حياتک کلّها أمالً جميالً طيباً»

 و لتمال االحالم نفسک فی الکهولة والصّبا
 مثل الکواکب فی السّماء و کاألزاهر فی الرّبا
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 فی داته ليکن بأمر الحبّ قلبک عالماً
 أزهاره التذبل
 (.497ق.: 1422)ابوماضی، « و نجومه التافل

خوانـد و   ا به لبخند زدن آن هم از نوع پيوسته فرامیشاعر انسان ر« ابتسم»در قصيدۀ 
کند تـا فضـای    بينی آفرينش را ببينيم. لبخند به ما کمک می اينکه با ديد سرشار از خوش

انديشی را در زندگی بيافرينيم و امور خود را در نهايتِ روانی و آسـانی پـی گيـريم.     مثبت
 سازد: جاری میشمری است که لبخند را بر لبان ما  غنيمت اين دم
 قــال اللّيــالی جرّعتنــی علقمــا   »
 

 قال الصبا ولّی، فقلت لــه: ابتسـم 
 قلتُ ابتسم مـادام بينـک والـرّدی   

 

 «قلتُ: ابتسم ولئن جرّعـتَ العلقمـا   
 (.392)همان:                         

 لن يرجع األسـف الصّـبا المتصـرّما   
ــما   ــن تتبسّ ــد ل ــک بع ـــبر فَإنّ  «ش

 (.397ـ392همان: )                  
شـمرد کـه    ها اغتنام فرصت را برمی ها و مصداق ايليا ابوماضی در اشعار خويش، جلوه

 برخی در ادامه خواهد آمد.

 . طبيعت1ـ1ـ7
گيرد و بيشتر افکار و نظـرات خـويش را    ابوماضی شادی و غم را از طبيعت الهام می»

(. اين همدلی با طبيعـت و  341: 1379)ميرقادری، « نهد بر پايۀ مظاهری از طبيعت بنا می
در « هسـتی »گيری از آن يکی از خصوصيت بارز شعر ايليـا ابوماضـی اسـت. اساسـاً      الهام

گيری از زمانی که در اختيـار انسـان    ناشدنی است و بهره مفهوم عام يک غنيمت توصيف
 قرار داده شده، شايد برای او غنيمتی بسيار برتر و ارزشمندتر است:

ــتَ کنه» ــی  أدرک ــور الرّواب ــا طي  ه
ــی     ــه يتغنّ ــی عشّ ــزاراً ف ــن ه  ک

 

 فمـــن العـــار أن تظـــل جهـــوال 
ــوال  ـــالی الکب ــل اليب ــع الکب  «و م

 (.399ـ394)همان:                   
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 ها . درک لحظه2ـ1ـ7
ترين راه رسيدن  نزديک« وقت»بخش، مغتنم شمردن  برای نيل به يک زندگی مسرت

شناسی تقويت شـده باشـد، نائـل     ن، بُعد معرفتبه آن است. هرچه در شاکلۀ وجودی انسا
بر نامده و بر گذشتۀ عمر »شدن به اين مهم، بسيار سهل خواهد بود و درخواهد يافت که 

 و بر اين نکته اصرار ورزد که:« بنياد نکند
کند... اگر  وقت در نظر اهل معرفت، چيزی است که در حال حضور پيدا می»

شود، بايد بـرای آن اهميـت قائـل     ربوط میحضور وقت به کسب و کار انسان م
شد و به گذشته و آينده محول نساخت؛ زيرا جبران گذشته، اتالف وقـت اسـت.   

رو است که چه بسـا وصـول بـه آن     موکول کردن به آينده نيز با اين خطر روبه
 (.291: 1، ج 1391)ابراهيمی دينانی، « هرگز ممکن نگردد

دهد تـا اغتنـام فرصـت را در انسـان      ب قرار میبر همين اساس، ايليا مخاطب را خطا
بايـد وجهـۀ همـت انسـان باشـد؛      « امـروز »يا « اکنون»انداز نمايد و متذکر گردد که  طنين

 چراکه فردا ندامت سودی ندارد.
 فاصــغی إلــی الجــداول  »

 واستنشقی األزهار فـی الــ  
 و تمتعی بالشّـهب فـی الــ   
ــا   ــأتی زم ــل أن ي ــن قب  م
ــدير  ــه الغـ ــرين بـ  التبصـ

 

ــفوح جا  ــی السّـ ــات فـ  ريـ
 ــــجنّات مادامـــت تفـــوح
 ـــأفالک مادامــت تلــوح  
ــدّخان  ــباب أو الـ  ن کالضّـ
 «و ال يلـــذّ لـــک الخريـــر

 (.497ق.: 1422)ابوماضی، 
معرفت انسان، زاويۀ ديد او، محيط اجتماعی و حوادثی که انسان در طی زندگی با آن 

نمايـد.   .. تعيـين مـی  شود، نوع نگرش او را نسبت به جهان، انسـان، زنـدگی و.   مواجه می
منـدی   گيری يا عدم بهره بينی به بهره انگاری انسان و در مقابل خوش بنابراين، ميزان پوچ

بينی و باورهـا در بشـر نيرومنـدتر باشـد، بـه       عوامل مزبور منوط است. به هر اندازه جهان
اش بهتـر   مندی جهان خلقت و از جملۀ انسـان و نيـز فلسـفۀ وجـودی     همان اندازه هدف

منـدی تـوأم بـا التـذاذ، از آنِ انسـان       گردد و به دنبال آن نيـز رضـايت   بيين و آشکار میت
انگـارد، بلکـه سـعی     گردد. بر اين پايه، انسان هيچ گاه خويش را نـه تنهـا پـوچ نمـی     می
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مضاعف برای جاودانگی و به تولـدی ديگـر در ذهـن و ضـميرش بـه هيجـان و غليـان        
 افتد: می

 لم تـزل قلت: ابتسم يکفيک أنّک »
 

 «حيّا، و لست مِـنَ األحبّـه معـدوماً    
 (.392ق.: 1422 )ابوماضی،         

 . گذر زمان3ـ1ـ7
تواند فرودين مرتبه تا اعلی عليين  تولد تا مرگ می در قاموس زندگی، انسان از لحظۀ

را از آنِ خويش گرداند. شقاوت و سعادت وی در دستان وی اسـت. امـا در برابـر دو امـر     
زيـادی بـه    تواند فروآورد: تولد و مرگ. ديگر امور تا حد توم جز سَرِ تمکين نمیبسيار مح

انديشه و ارادۀ او منوط است. يکی از اين امور چگونه زيستن و چگونه تعالی يافتن اسـت  
لحظـۀ فرصـت حيـات     تواند از لحظـه  و چون انسان مختار است، بر اساس قوۀ اختيار می

رانـد،   لبخندی که شـاعر از آن سـخن مـی    ر همين نکته است.بهره گيرد. تأکيد ايليا نيز ب
مندی  بسيار حائز اهميت است؛ چراکه نشانۀ خوشباشی است و محصول آن لبخند رضايت

 است:
است. بـه چيـز    بين، به باالترين مراتب بزرگی چشم دوخته ابوماضی خوش»
ی اسـت. او  شود، بلکه در انتظار رسيدن به قلۀ کرامت و بزرگ ارزش قانع نمی بی

معتقد است زندگی بدون سختی وجود ندارد، بلکه بايد آن را با تالش و کوشش 
 (.49: 1391)خاقانی اصفهانی و اصغری، « دوست داشت

 کن غديراً يسير فـی األر  رقـرا  »
 کن مـع الفجـر نسـمه توسـع األز    

 

ــن جانبيــه الحقــوال   قــا فيســقی مِ
ـــقبيال   ـــارةً ت ـــاً و ت ـــارَ شمـّ  «ه

 (.392ـ399ق.: 1422 )ابوماضی،  
انديشۀ خوشباشی ابوماضی خالی از درد، حيرت و احساس انـدوه  »بايد اذعان کرد که 

بينی او بـه دليـل    بخشد. خوش نيست. اين همراهی نوعی قوّت و استحکام به انديشه می
: 1319پـور و کيـانی،    )حسام« فرار از بدبينی ناخوشايندی است که غم و اندوه با خود دارد

بخشـد. وی در شـعر    . ابوماضی تلخی مرگ را با پادزهر اغتنام فرصت تسـکين مـی  (117
هـا زوال   هايی که دغدغـۀ آن  است و از زبان همۀ انسان خويش، عاطفۀ بشری را گنجانده

 است: است، سخن گفته
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ــه  » ــت في ــا دم ــبح م ــع بالص  فتمتّ
 

 «ال تخــف أن يــزول حتــی يــزوال 
 (.394)همان:                         

کليدواژۀ بيت مزبور است. صبح در حقيقت، صبح زندگی، صبح جوانی و صبح « صبح»
در خويش نهفته دارد؛ صـبحی اسـت   « دم عيسوی»اغتنام فرصت است؛ صبحی است که 

مندی از صبح، پاس  به ايـن   درستی درک شود، خلود در پی خواهد داشت. بهره که اگر به
چـه   هدفمنـد چـه راهکـاری وجـود دارد؟    پرسش است که برای دستيابی به يک زندگی 
بينـی اسـت،    که درونمايۀ آن خوش« المساء»قدمی بايد برداشت؟ ايليا ابوماضی در قصيدۀ 

شود که آالم را از خويش بزدايـد و   متذکر می« سلمی»پيوسته به مخاطب فرضی خويش 
کاسته شود که از اندوهش  به اين نينديشد که روزگارانش سپری شد. اين نکته موجب می

گونه که گفته شد، خوشباشی محصـول اغتنـام فرصـت اسـت کـه در ايـن        نشود. همان 
نماياند، نه سرسپردگی مح  را، بلکـه   قصيده، ايليا نه راه گريز را برای جامعۀ بشری می

انديشـی را   های زندگی توأم با مثبـت  آموزد که انديشۀ ناب مبارزه با ناگواری به انسان می
 نمايد: القا می

 ات النهــار ابــن الصــباح  مــ»
ــاة  ــی الحيــ ــل فــ  إنّ التأمــ
 فــــدعی الکآبــــة واألســــی
 قد کان وجهـک فـی الضـحی   
ــاء   ــة والبهــ ــه البشاشــ  فيــ

 

ــات   ــف مـ ــولی کيـ ــال تقـ  فـ
 يزيــــد او جـــــاع الحيـــــاة 
 و اســـترجعی مـــرح الفتـــاة  
ــتهلّال  ــحی مــ ــل الضــ  مثــ
ــاء   ــی المس ــذلک ف ــيکن ک  «ل

 (.497)همان:                     

 . انسان4ـ1ـ7
سـاخت ابيـات    دنيا سرايی فانی است، اما ژرف« فلسفة الحياة»زير از قصيدۀ  رويۀ شعر

منـدی از لحظـات نـاب حيـات. ايليـا       زير بيدارکنندۀ انسان است؛ بيـداری تـوأم بـا بهـره    
 خواهد بگويد که برای رفتن آمديم، نه برای ماندن: می

ــیّ   » ــماء لح ــت الس ــود تح  ال خل
ــن   ــول ولک ــی األف ــم إل ــلّ نج  ک

 

ــرا   ــاذا تــ  ود المســــتحيالفلمــ
 «آفـة الــنجم أن يـــخاف األفـــوال 

 (.399)همان:                         
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گيری از دقايق  شمری و بهره غنيمت زيرساخت کالم ابوماضی، تشحيذ انسان برای دم
ناپذير زندگی است، هرچند رويۀ کالم، افکار نهليستی را بـه ذهـن متبـادر     ناب و برگشت

تـأثيراتی کـه وی از مکتـب غربـی     »ورنـد کـه ايليـا ابوماضـی     نمايد. بعضی بر اين با می
گرايی است. به واسطۀ همين تأثيرات مکتب نيهليسم اسـت کـه انسـانی     پذيرد، درون می
گرايی وی  رسد که درون (. اما آنچه مهم به نظر می241: 1319)مشايخی، « گراست درون

را بـه پايگـاه اصـلی    نيست، بلکه فحوای باطنی سخن وی است کـه انسـان و انسـانيت    
شود که دنيا رباطی است که دو دارد؛ دری به نام تولـد و   خواند و متذکر می خويش فرامی

های کسـب نـام    دری ديگر به نام مرگ. جاودانگی انسان، در نيکنامی است و يکی از راه
 شود: مندی از اوقات عمر و حيات حاصل می نيک، بهره
ــال  » ــر جمـ ــه بغيـ ــذی نفسـ  والّـ

ــا  س فــی الحيــاة أنــاسأحکــم النّ
 

 اليــری فــی الوجــود شــيئاً جمــيالً 
ــيال  ــنوا التعلــ ــا فأحســ  «عللوهــ

 (.394ق.: 1422)ابوماضی،          

 های موتيف اغتنام فرصت در نزد سپهری و ابوماضی ها و تفاوت . شباهت9
 ها . شباهت1ـ9

ر دو توان گفت کـه بـرای هـ    در نگاه کلّی به اشعار اين دو خالق هنری، اين گونه می
ـ هـدف از پيـدايش   2ـ منشاء پيدايش انسان کجاست؟ 1است:  ها مطرح بوده اين پرسش

ـ چـه عـواملی موتـور محرکـۀ او را     4ـ به کدام مقصد ره در پيش دارد؟ 3آدمی چيست؟ 
 سازند؟ برای نائل شدن به اين مهم ميسر می

وجـود دارد.  باشـی   بينی و خوش شمری توأم با خوش غنيمت در نزد سهراب و ايليا، دم
 در نزد سهراب سپهری:

 زندگی رسم خوشايندی است»
 زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

: 1391)سـپهری،  « زندگی چيزی نيست که لب طاقچه عادت از ياد مـن و تـو بـرود   
244.) 
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هـای آن مقـدس و سـتودنی؛ چراکـه همگـی       های زندگی عزيزند و جلوه برای او دم»
پيوندد و از پی هـم   ستند که همه چيز را زنجيروار به هم میای ه های حقيقت يگانه جلوه
ای  های پاک و مقدس به گونـه  (. در نزد ايليا نيز اين جلوه137: 1319)آشوری، « آورد می

 آيند: علنی به توصيف می
 فاطلب اللّهو مثلما تطلب األطيـار »
 

ــيالً    ــالّ ظلـ ــر ظـ ــد الهجيـ  «عنـ
 (.399ق.: 1422)ابوماضی،          

 برانگيز سهراب است: ن ايليا يادآور کالم تأملسخنا
 زندگی خالی نيست»

 مهربانی هست، سيب هست، ايمان هست
 آری،

 (.212: 1391سپهری، «)تا شقايق هست زندگی بايد کرد
توان پی بـرد کـه اوالً خلـود در ايـن گيتـی ميسـر        از دريچۀ نگاه ايليا و سهراب، می
منـدی   يم، نه برای ماندن. ثانياً تکيۀ آنان بر بهرها نيست؛ به سخن ديگر، برای رفتن آمده

های ارجمند حيات است؛ به سخن ديگر، زايـل نکـردن فرصـت انـدک حيـات       از فرصت
کند و هـر دو از طبيعـت    گری می ای ويژه جلوه است. در نزد هر دو شاعر، طبيعت به گونه

ايليا ابوماضی شاعری »ايند. گيرند تا بهتر بتوانند مقولۀ اغتنام فرصت را تفهيم نم الهام می
است که طبيعت را دوست دارد و در شعر خود به زيباترين شکل با آن سخن گفتـه و بـه   

(. در نزد سهراب، طبيعـت  332: 1379)ميرقادری، « است شکل بديعی آن را توصيف کرده
ظاهر چيزی  ستايی سپهری به طبيعت»و  گيرد و طبيعت دوستی جلوۀ خاص به خويش می

ای ژرف آب  اش از درونمايـه  ستايی رومانتيسم اروپايی در خـود دارد. امـا ريشـه    عتاز طبي
(. ايليا نيز مانند بسياری ديگر از 141: 1319)آشوری، « خورد و آن عرفان شرقی است می

کنـد و هـم حسـی و هـم دلـی بسـيار        شعرای معاصر با طبيعت رابطۀ عاطفی برقرار مـی 
سهراب را شاعر طبيعت در دورۀ معاصر لقب دهيم،  شگرفی در اشعارش نمودار است. اگر

توان پيدا نمود کـه بـا    ای در اشعار سهراب می اين شايستگی را در خود دارد. کمتر سروده
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اسـت و بـا    طبيعت پيوند برقرار نکرده باشد؛ طبيعتی که وی به آن صبغۀ عرفانی بخشيده
 است: آن به يک هم حسی رسيده

 بايد کتاب را بست»
 ند شدبايد بل

 در امتداد وقت قدم زد
 گل را نگاه کرد
 ابهام را شنيد

 بايد دويد تا بودن
 بايد به بوی خاک فنا رفت

 بايد به ملتقای درخت و خدا رسيد
 بايد نشست

 نزديک انبساط
 (.392ـ7: 1391)سپهری، « خودی و کشف جايی ميان بی
هـا از روح و   وۀ سمبوليستتر و جاندارتر حضور دارد و به شي طبيعت زنده»در نزد ايليا، 

(. چه در نزد ايليـا  191: 1319)دهقانيان و ميرقادری، « دمد احساس درونی خود در آن می
های آنان است. طبيعت در نزد هر  و چه سهراب، محاکات طبيعت در خدمت القای انديشه

 سازد: ای است که مفاهيم درخور تأملی را منعکس می دو آيينه
ــة م  » ــبَ الطبيعـ ــم حـ ــاتعلّـ  نهـ

ــول  ــا  ذب ــی الري ــورد ف ــة ال  غاي
 

ــيال     ــوری و الق ــال لل ــرک الق  وات
 «کـنّ حکيماً واسـبق إليـه الـذّبوال   

 (.399ق.: 1422)ابوماضی،          
شـمری اسـت، قـوۀ تعقـل و      غنيمت مندی از دم آنچه باعث برانگيختن انسان در بهره

های مزبور، به همان  معرفت درونی انسان، ايمان و اعتقاد اوست. شدت و ضعف در مقوله
مندی از آن تأثيرگذار خواهد بود. در نزد سهراب و ايليـا،   مندی يا عدم بهره ميزان در بهره

گيری از لحظات طاليی حيـات و   ای ملموس مخاطب را به بهره شمری به گونه غنيمت دم
 خواند: بازگشت توأم با تعقل فرامی بی



 143 /1317 تابستان، 12، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

 شنوم من شکفتن را می»
 (.147: 1391)سپهری، « گذرد زمان میو جويبار از آن سوی 

 اســحب تــرک  فــی الفضــاء»
ــا  ــدو خلفهــ ــمس تبــ  والشــ
ــامت   ــاج صــ ــر ســ  والبحــ
ـ  ــ ــاک باهتـــ ــا عينــ  لکنّمــ

 بمــاذا تفکــرين؟   ســلمی...
 

ــائفين    ــ  الخـ ــب رکـ  الرّحـ
 صــــفراء عاصــــبة الجبــــين
ــدين  ــوع الزاهــ ــه خشــ  فيــ
ــد   ــق البعيـ ــی األفـ ــان فـ  تـ
 «ســـلمی... بمـــاذا تحملـــين؟

 (.499ق.: 1422)ابوماضی،     
های لفظی اسـت. در حقيقـت،    زبان هر دو شاعر، در کليت خويش، خالی از پيچيدگی

سازند، بلکه اين لفـظ اسـت کـه در خـدمت ابـال        اين دو شاعر معنی را قربانی لفظ نمی
کشـند، بلکـه آنچـه بـرای      گيرد. اين دو شاعر لفاظی را به رخ نمی معنی و محتوا قرار می

شعرهای پيچيده اغلب به »هاست و  قرار دارد، تبيين انديشه ها در درجۀ نخست اهميت آن
مانند. به گفته نيچه، به عمد گـل آلودنـد تـا ژرف جلـوه کننـد. امـا        های گل آلود می آب
)آشـوری،  « دهنـد  های زالل ژرف هميشه ژرفاشان را کمتر از آنچه هست، نشان مـی  آب

اغتنام فرصت، زبانی سـاده و روان  (. بنابراين، اين دو شاعر، در تبيين موضوع 134: 1319
 دارند و اين مطلب خود بر صميميت کالم در عين تأثيرگذاری تأکيد دارد.

 و بياريم سبد»
 (.249: 1391)سپهری، « ببريم اين همه سرخ، اين همه سبز

ــل  » ــاة ثقي ــی الحي ــبء عَلَ ــو ع  ه
 ليس اشقی ممّن يری العـيش مـرّا  

 

ــيالً     ــاً ثق ــاه عبئ ــن الحي ــن يظّ  م
 «للّـــذات فيـــه فضـــوالو يظّـــن ا
 (.394ق.: 1422)ابوماضی،          

 ها . تفاوت2ـ9
های زبان و بيان اين دو شاعر در تبيين موضـوع اغتنـام فرصـت ايـن      يکی از تفاوت

های احساسی است و تمام  است که زبان و بيان سهراب، عاطفی است و سرشار از لطافت
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رنگ عاطفی ببخشـد و بـر غنـای شـعر      گيرد تا به انديشۀ خود کار می همت خويش را به
 توان گفت: خويش بيفزايد. در واقع، می

روح شاعرانه و لطيف سپهری که برای هر چيز معنـی و مفهـومی خـاص    »
هـا   شـود و از آن  شناسد و تخيّل تيزپوی وی که در همۀ اشـياء باريـک مـی    می

هـای فکـری و    دهـد، انديشـه و تجربـه    دست مـی   تصاويری زنده و حسّاس به
 (:923: 1399)يوسفی، « است عاطفی او را به صورتی دلپذير درآورده

 آيد، متولد بشويم ها وقتی خورشيد درمی صبح»
 ها را پرواز دهيم هيجان

 روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل نم بزنيم
 (.293: 1391)سپهری، « آسمان را بنشانيم ميان دو هجای هستی

گردد. از آنجا که سـعادت فـرد،    مدار مقولۀ اجتماعی می در مقابل، اشعار ايليا بيشتر بر
ايليا از  های سعادت، اغتنام فرصت است، ترين محرک سعادت اجتماع است و يکی از مهم

است. ايـن گونـه عواطـف بيشـتر بـه آالم       اين زاويۀ ديد به مقولۀ اغتنام فرصت نگريسته
حس تعهد اجتماعی شاعر،  گيرند. یها قرار م پردازد که مردم در مواجهه با آن اجتماعی می

ابوماضی در شـعر خـود دو ديـدگاه کـامالً متفـاوت را بـه       » عنصر مسلط اشعار وی است.
بينـی بـه جامعـه و افـراد آن از ايـن حيـث کـه         ــ ديـدگاه خـوش   1گـذارد:   نمايش مـی 

ــ ديـدگاه بـدبينی و ناميـدی از طبقـات اجتمـاعی، از ايـن حيـث کـه          2پذيرنـد.   اصالح
 (:179: 1311نيا و رحيمی،  )محسنی« نيستند پذير اصالح
ــب» ــو ع ــل  ه ــاةِ ثقي ــی الحي  ء عَلَ
 
 قلتُ: ابْتسم ما أَنـت جالـب دائهـا   »
 

ــيالً    ــاً ثق ــاة عبئ ــنّ الحي ــن يظ  «م
 (.394ق.: 1422)ابوماضی،          

ــا   ــمتَ فرب مَ ــإذا ابْتس ــفَائها ف  «وَشِ
 (.392)همان:                         

است، با اين تفـاوت کـه    نون نزد هر دو شاعر، ارجمند توصيف شدهزيستن در زمان اک
« از اهالی امروز بـودن »و « فرزند زمان»نگرد و  سهراب از دريچۀ عرفانی به اين مقوله می

تنـی   زندگی، آب» ويژگی مشترک عرفان و سخنان سپهری در مقولۀ اغتنام فرصت است:
. در مقابـل، ايليـا ابوماضـی از    (247: 1391)سـپهری،  « کردن در حوضچۀ اکنـون اسـت  
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مغتنم شمردن زندگی دنيـايی و  »نگرد و  دريچۀ اجتماعی و رئاليستی به موضوع مزبور می
انديشـی   تسليم غم و اندوه نشدن از ديگر مسائل اجتماعی است که ايليا ابوماضی با ژرف

 (:321 :1379)ميرقادری، « است رو شده با آن روبه
 نـاس أحکم النّـاس فـی الحيـاة أ   »
 

ــل   ــنوا التعليــ ــا فاحســ  «علّلوهــ
 (.394ق.: 1422)ابوماضی،          

 گويد: کنندۀ سرودۀ سهراب است که می اين بيت ايليا تداعی
 من به او گفتم: زندگی سيبی است، گاز بايد زد»

 (.219: 1391)سپهری، « با پوست
ـ  سهراب از زبانی صميمی، بهره می ا مخاطـب  گيرد و خود نيز به همدلی و همراهی ب

ای اسـت آرام، و خشـم و خـروش نـدارد، بيـان       سپهری در شعرش سـراينده »خيزد:  برمی
عاطفی مح ، خطاب و خطابـه بسـيار کـم دارد، از ادات و کلمـات خطـابی در شـعر او       

 (:942: 1319)شفيعی کدکنی، « توان يافت هايی می ندرت نشانه به
 بگذاريم که احساس هوايی بخورد...»

 دو بزنيم...پشت دانايی ار
 ها را پرواز دهيم... هيجان
 (.292و  4، 3: 1391)سپهری، « تَرِ باران به بلندی محبت برويم...  روی پای

 در حالی که مقولۀ اغتنام فرصت نزد ايليا بيشتر خطابی و امری است:
 کن غديراً يسير فـی األر  رقـرا  »

 کن مـع الفجـر نسـمه توسـع األز    
 

ــن جانبيــه الحقــو   القــا فيســقی مِ
ـــقبيال   ـــارةً ت ـــاً و ت ـــارَ شمـّ  «ه

 (.392ـ399ق.: 1422)ابوماضی،   
 مندی از التذاذهای خدادادی اسـت. همـين نکتـه را    فلسفۀ حيات در سخن ايليا، بهره

بـرد. رنـگ ادبـی سـخن      سهراب با مقولۀ آشنازاديی برای تأثيرگذاری از سخن بهره مـی 
خن ايليا، مرتبۀ ادبی کـالم در حـدّ نـازل    سهراب به مراتب چشمگيرتر از ايليا است. در س

ــايی  ــی را رعايــت مــی  اســت. ســهراب در عــين ســادگی ســخنش، زيب ــد.  هــای ادب کن
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ايـن تمهيـدات    است تا ايليـا، و  های ادبی در سخن سهراب بهتر رعايت شده سازی تناسب
 گيرد: شمری برای القا و تأثيرگذاری کالم قرار می غنيمت ادبی در خدمت مقولۀ دم

 يز که وهم گلی، زمين را شب کردبرخ»
 (.111: 1391)سپهری، « راهی شو که گردش ماهی، شيار اندوهی در پی خود نهاد

 قلتُ: ابتسم، لم يطلبـوک بـذمّهم  »
 

 «لو لم تکن مـنهم اجـلّ و أعظمـا    
 (.392ق.: 1422)ابوماضی،          

 گيری . نتيجه9
عنی اينکه انسان با توجـه بـه   ي« شمری غنيمت دم»نتايج حاصل حاکی از آن است که 

در اختيار داشتن قوۀ اختيار، از امکانات موجود حيات و عمر برای رسيدن به تولدی ديگـر  
شناسـی در انسـان    بينـی و بُعـد معرفـت    مند گردد. به هر ميـزان جهـان   و ماندگاری بهره

يليا هـر  دارتر خواهد بود. سهراب و ا تر باشد، فلسفۀ وجودی اغتنام فرصت، معنی مستحکم
انـد، ثانيـاً    شمری پرداختـه  غنيمت يک بر اساس مکتب تطبيقی، اوالً به اهميت جايگاه دم

هـا و اغتنـام    های آن را عبارت از طبيعت و اغتنام فرصت، درک لحظـه  ها و جلوه مصداق
داننـد. سـهراب اغلـب در     فرصت، گذر زمان و اغتنام فرصت، انسان و اغتنام فرصت مـی 

پيرايـۀ خـويش بـه ايـن مهـم بـا        الهام از طبيعت، زبان و بيان بـی  های خويش با سروده
اسـت و هـيچ گـاه مخاطـب خـود را بـا جمـالت دسـتوری و          رويکردی عرفانی پرداختـه 

اسـت،  « خبـری »کند. اليۀ ظاهری جمالتش از ديدگاه علم معانی،  آميز خطاب نمی تهکّم
« وقـت »گيـری از   ای بهـره در حالی که اليۀ باطنی آن، اغرا، تشحيذ و ترغيب مخاطب بر

است. ايليا نيز زبانش عاری از هر گونه پيچيدگی است و رويکرد وی اغلب از نوع رويکرد 
رسـد کـه ايليـا در کـالم خـويش بـر        اجتماعی به مقولۀ اغتنام فرصت است. به نظر مـی 

های وی  است، برخالف سهراب که در بيشتر سروده های ادبی، کمتر پافشاری نموده جنبه
 خورد. وع تازگی ادبی يا به نوعی آشنازدايی به چشم میيک ن
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